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SOCIAL MEDIA 
MOBILE DEVICES 
WEARABLES 
INTERNET OF THINGS 
REAL TIME

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το 
πλαίσιο της αγοράς









To 47% των ανθρώπων κοιμούνται  
με το κινητό δίπλα στο  
κρεβάτι τους. 

Το υπόλοιπο 53%;



Online παρουσία έργου και  
χρήση των social media για πράξεις



Τα social media ειναι ο κυριότερος λόγος που χρησιμοποιούν  
σήμερα οι άνθρωποι το διαδίκτυο. 



Γιατί συμβαίνει αυτό;



Γιατί τα social media μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα  
που δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν.



Κάθε 2 μέρες παράγουμε τον ίδιο αριθμό 
δεδομένων με αυτόν που είχε παραχθεί από 
την αρχή της ανθρωπότητας ως το 2003.

ERIC SCHMIDT
Former Google CEO



Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης των social media είναι: 
1. Επικοινωνία 
2. Ενημέρωση 
3. Εκπαίδευση 
4. Ψυχαγωγία 
5. Εύρεση συντρόφου



Ο κόσμος χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλει να ξέρει  
οπότε θα πρέπει να είσαστε εκεί για να τους μιλήσετε.

Θα σας ακούσουν ΜΟΝΟ αν κερδίσετε την προσοχή τους!



Έχετε στη διάθεσή σας μόνο 6 δευτερόλεπτα



Πως να ξεκινήσετε;



Ποιοι είστε   /   Τι εκπροσωπείτε   /   Σκοπός     /     Στόχοι     /     Κοινό

Στρατηγική επιλογή των social media channels



Social Media Channels



Η επιλογή των social media channels γίνεται ανάλογα με 
το κοινό που θέλουμε να απευθυνθούμε και το είδος του 
περιεχομένου που μπορούμε και θέλουμε να παράξουμε.



Δείχνουμε αμέριστο σεβασμό στην κουλτούρα του μέσου  
και την ψυχολογία του χρήστη που το χρησιμοποιεί,

TIP
“

”



Facebook



Twitter



YouTube



Pinterest



LinkedIn



Οι στόχοι που μπορείτε να θέσετε σχετικά με την χρήση των 
social media.  

1. Γνωστοποίηση των έργων - πράξεων σας. AWARENESS 
2. Αύξηση της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα σας. TRAFFIC 
3. Αλληλεπίδραση με το κοινό σας. ENGAGEMENT 
4. Θέαση του video σας VIDEO VIEWS 



1.Συνέπεια Θέλουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις με το κοινό μας.  
2.Συνοχή Το περιεχομένο πρέπει να έχει μια ομοιομορφία.   
3.Σχετικότητα Οι κοινοποιησείς πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο σχετικό με το ποιοι είμαστε και το κοινό μας.  
4.Ποιότητα Όσο ποιο ποιοτικό και πρωτογενές είναι το υλικό μας τόσο μεγαλύτερη η αλληλεπίδραση με το κοινό.

Οι 4 βασικοί παράγοντες που θα κρίνουν την αποτελεσματικότητα είναι:



• Απαντήσεις σε σχόλια, mentions και μηνύματα. 
• Κοινοποίηση περιεχομένου τις κατάλληλες ώρες σύμφωνα την συμπεριφορά του κοινού. 
• Συγγραφή των σχόλιων που συνοδεύουν το περιεχόμενο. 
• Δημιουργία στοχευμένου κοινού για τις διαφημιστικές καμπάνιες.  
• Δημιουργία, παρακολούθηση και διαχείριση διαφημίσεων. 

Τι περιλαμβάνει το social media management



GDPR και τι πρέπει να προσέξετε



Σημαντικός παράγοντας στο ψηφιακό περιβάλλον είναι η 
προστασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων.



Είδη προσωπικών δεδομένων 
1. Τηλέφωνο 
2. Email 
3. Φόρμα εγγραφής/συμμετοχής 
4. Φωτογραφικό υλικό 
5. Πλάνα video 
6. Καταγραφή φωνής 
7. Προσωπικά στοιχεία όπως Εθνικότητα κτλ 
8. Τοποθεσία



Χρειάζεται άδεια



Χρειάζεται άδεια



Δεν χρειάζεται



Δεν χρειάζεται



Τι πρέπει να προσέξετε για την προστασία δεδομένων 

1. Στην ιστοσελίδα σας να έχετε λήψη συγκατάθεσης από τον χρήστη για την χρήση cookies  
2. Βελτιώστε την διαδικασία συλλογής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. 
3. Μην στέλνετε email & μηνύματα αν δεν έχετε την συγκατάθεση του λήπτη.  
4. Μην μοιράζετε δεδομένα με άλλους ανθρώπους.



Δημιουργία σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης



Δημόσιες Σχέσεις

Είναι άκρως απαραίτητες για την επικοινωνία με το κοινό.



Earned Media

Είναι ωραίο να μιλάμε για εμάς.  
Είναι πολύ καλύτερο να μιλούν οι άλλοι για εμάς

“
”



Δημιουργήστε σε ένα excel μια ομάδα δημοσιογράφων,  
που μπορούν να σας φανούν χρήσιμοι.  

Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία τους και ξεκινήστε τις επαφές. 



1. Επικοινωνήστε μαζί τους με όλους τους τρόπους. 
2. Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τη δουλειά τους.  
3. Αλληλεπιδράστε μαζί τους στα social media (μην το παρακάνετε!) 
4. Επισκεφτείτε τους στο γραφείο τους. 
5. Βοηθήστε τους να κάνουν ποιοτικά τη δουλειά τους.  
6. Παρουσιάστε τους μια ωραία και ενδιαφέρουσα ιστορία. 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤ
Ε 

Οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι με μυαλό και καρδιά. 



Ορθή σύνταξη και αποστολή δελτίου τύπου

1. Ο τίτλος του δελτίου τύπου είναι το Α & Ω. Σύντομος και περιεκτικός. 
2. Ημερομηνία, τοποθεσία, πρόσβαση, στοιχεία επικοινωνίας, λογότυπο.  
3. Το κείμενο σαφές, ουσιώδες και να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Στην πρώτη 
παραγραφο γράφετε όλη την ουσία. Ακολουθεί ανάλυση. 

4. Να αποφύγεται τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.  
5. Να συμπεριλάβεται μόνο τις πιο ουσιαστικές πληροφορίες. 
6. Να στείλετε το ΔΤ σε αρχείο word.  
7. Επισύναψη του φωτογραφικού υλικού στο email σε κανονικό μέγεθος, όχι μέσα στο αρχείο word. 



Παραγωγή περιεχομένου και δωρεάν εργαλεία



Η παραγωγή περιεχομένου Documentation των πράξεων
21



Τα βασικότερα και σημαντικότερα είδη περιεχομένου 

1. Άρθρογραφία / blogging 
2. Email / newsletter 
3. Banners 
4. Video Motion Design 
5. Φωτογραφικό υλικό

6. Video (πλάνα) 
7. E-book  
8. Ηχητικό (audio - podcast) 
9. Infographics 
10. Slideshare



Τα βασικότερα και σημαντικότερα είδη περιεχομένου 

1. Άρθρογραφία / blogging 
2. Email / newsletter 
3. Banners 
4. Video Motion Design 
5. Φωτογραφικό υλικό

6. Video (πλάνα) 
7. E-book  
8. Ηχητικό (audio - podcast) 
9. Infographics 
10. Presentation

Blogger - Medium
Mailchimp - Moosend

Canva

Smartphone, Camera

Smartphone, Camera,  
imovies, Movie Creator

Slideshare
Piktochart

Anchor, Smartphone
Hubspot



















Πλατφόρμα διαχείρισης έργων/πράξης





Σας ευχαριστώ πολύ! 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Οφάκογλου (Managing Director, RISTART)   
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ρέθυμνο, Κρήτη


